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     Δ Θ Θ Δ Π Ζ     Γ Η Α Σ Δ Η Ο Η Π Δ Ω Π 

(ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ. 3556/2007) 
ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 

SHELL & MOH ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΟΔΗΑ ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ 
 ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ (1η ΗΑΛΝΑΟΗΝ – 31η ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012) 

 

 
 

Ο Πξφεδξνο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Κνζκαδάθεο Ισάλλεο ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Ταθηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.2012 -

31.12.2012. 

 
Η. ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ. 

 
Τα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2011, 

θηλήζεθαλ σο εμήο : 
 

Ξοζά ζε Δςπώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Κχθινο εξγαζηψλ 242.818.741 243.487.183

Κφζηνο πσιεζέλησλ (229.819.712) (227.814.208)

Κεικηά αποηελέζμαηα 12.999.029 15.672.975 5,4% 6,4%

Έμνδα δηάζεζεο (11.788.953) (11.957.135) -4,9% -4,9%

Έμνδα δηνίθεζεο (1.688.811) (2.315.682) -0,7% -1,0%

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 4.067.245 4.066.314 1,7% 1,7%

Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο) 175.987 978.760 0,1% 0,4%

Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ 3.764.497 6.445.232 1,6% 2,6%

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (203.931) (179.984) -0,1% -0,1%

Έζνδα απφ επελδχζεηο 236.819 226.621 0,1% 0,1%

Θέπδη ππο θόπων 3.797.385 6.491.869 1,6% 2,7%

Φφξνο εηζνδήκαηνο (1.154.364) (879.555) -0,5% -0,4%

Θαθαπά κέπδη σπήζηρ μεηά από θόποςρ 2.643.021 5.612.314 1,1% 2,3%

% επί ηος κύκλος 

 
 

 
 

 

*Πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ. 
 

Σηα πην πάλσ αλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο : 
 

 

1. Ξωλήζειρ 
 

Οη πσιήζεηο είλαη κεησκέλεο έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη φγθνη έρνπλ κείσζε 7,7% ελψ ν 
θχθινο εξγαζηψλ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο (-0,27%) θπξίσο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
    

 

2. Κεικηό κέπδορ  
 

Τν κεηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην 5,4% επί ηνπ ηδίξνπ κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2011 (-
1%) θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ φγθνπ πνπ νδήγεζε ζε πηψζε πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 

 
 

 



Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 
 

APMAE: 68238/01AT/B/09/041(11)                                      

 

 
3. Ιειηοςπγικά έξοδα 

 
Ξοζά ζε Δςπώ 31/12/2012 31/12/2011

Έμνδα δηάζεζεο 11.788.953 11.957.135

Έμνδα δηνίθεζεο 1.688.811 2.315.682

Πύνολο 13.477.764 14.272.817  

4. Σπημαηοοικονομικά έξοδα/ Έζοδα από επενδύζειρ 

 
Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηφθνπο δαλεηζκνχ θαη έμνδα 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
 

 
 

Tα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνχκελε ρξήζε αθνξνχλ ηηο ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο Gissco θαη Safco. 

 

 
 

 
5. Φόπορ  Διζοδήμαηορ 

 

Ξοζά ζε Δςπώ 31/12/2012 31/12/2011

Φφξνο ρξήζεο 933.880 1.047.761

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 70.493 -

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 149.991 (168.206)

Πύνολο 1.154.364 879.555
 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011, νηθνλνκηθά έηε 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα 

ππνινγίζηεθε κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%. 
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Σηε ρξήζε 2012 ν θφξνο εηζνδήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηα 934 ρηι επξψ πνπ απνηεινχλ ην θφξν ηεο 
ρξήζεο,  ηελ πξνζαχμεζε  θαηά 70 ρηι επξψ  ησλ αξρηθά πξνζδηνξηζζέλησλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ ηνπ 

2011 θαη ην έμνδν ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ θαηά 150 ρηι επξψ. 

Τπρφλ δηαλνκή κεξίζκαηνο πνπ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2013 απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 
ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 25% εθηφο αλ ν κέηνρνο απαιιάζζεηαη ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηνπ ζε δηαηάμεηο 

ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο. 
 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο, νη θάησζη 

θνξνινγηθέο επηδξάζεηο: 
 

 
 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη εθεμήο ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 

3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2011) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ 

ηνλ Νφκηκν Διεγθηή ηεο. 
 

 
 

6. Κέπιζμα 
 

Τα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Γιανομή μεπιζμάηων 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ. 
Πξφηαζε ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα είλαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ € 4.460.000. 

 

 
ΗΗ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΖ ΞΝΟΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

 
Η κείσζε ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά ήηαλ 11,6% ην 2012, νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ επξχηεξε πηψζε ηεο 

αγνξάο. Η Δηαηξεία είρε κείσζε 7,7% (κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά), ελψ αχμεζε ην κεξίδηφ ηεο 
ζηελ αγνξά θαηά 1,2%, δηαηεξψληαο ηελ 2ε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ, θηάλνληαο 

ην 27,6%. Τν πιάλν ηεο Δηαηξείαο είλαη λα παξακείλεη θεξδνθφξα θαη λα δηαηεξήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ 

αγνξά. 
 

ΗΗΗ. ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ – ΑΛΑΞΡΜΖ 
 

Απφ 01.01.2012, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί κε επηηπρία ζε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο.  

Σεκεηψλεηαη επίζεο, πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία εγγξάθεθε ζην Διιεληθφ Μεηξψν 
Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίσλ.  
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IV. ΚΔΡΝΣΝΗ 

 

Η Shell & MOH Aviation A.E. (ε «Δηαηξεία») (πξψελ Shell ΑΔ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Χεκηθψλ) 
δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο αθνξά ηελ εκπνξία θαπζίκσλ αεξνπνξίαο.    
Μέρξη ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2009, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε ιεηηνπξγία πξαηεξίνπ 

πγξψλ θαπζίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 ε Δηαηξεία ζηακάηεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξαηεξίνπ. 
Σηε ζπλέρεηα,  απνξξφθεζε ην θιάδν αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ηεο Δηαηξείαο Shell Hellas Α.Δ. κε 

θαηαρψξεζε ηεο απνξξφθεζεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009 ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.  Η 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ήηαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.      

Η Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηηο εηαηξείεο Shell Overseas Ltd (51%) θαη Μφηνξ Όηι (Διιάο) 

Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ (49% κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο Coral Α.Δ. (πξψελ Shell Hellas A.E.).     
Η Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Αηηηθή, ζην Γήκν Χαιαλδξίνπ, ζηελ νδφ Ηξαθιείηνπ 3. Η ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε www.shell-moh.com. 
 

 
V. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

 

Με εμαίξεζε ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, αλ απηή ππνινγηδφηαλ κε 
ζπληειεζηή 26%, φπσο απηφ κλεκνλεχεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σεκείσζε 20 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή 
δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 

 

VΗ. ΘΟΗΔΠ ΞΖΓΔΠ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΔΘΡΗΚΖΠΔΩΛ 
 

Η ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο 
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Η ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαη απνκείσζε αμίαο ζπκκεηνρψλ. 
Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Τα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.  
Μία πεγή αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθή κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, ππνιεηπφκελα έηε 

αθππεξέηεζεο, πιεζσξηζκφο θιπ. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα 
εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 
 

Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ 

 
α) Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ε Δηαηξεία έρεη δψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ χςνπο € 

4.279.040 (31/12/2011 : € 2.577.949) σο εγγχεζε ζηα θαηά ηφπνπο ηεισλεία φπνπ ε Δηαηξεία δηαζέηεη 
ηεισλεηαθά ειεγρφκελεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ. Σπκπιεξσκαηηθά, ε Δηαηξεία έρεη δψζεη 

«Δγγπεηηθέο  Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο» € 490.000 (31/12/2011: € 440.000). 
Σην παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε κεηαβνιή ησλ εγγπεηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν: 
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β) Δπίζεο, ππάξρεη επίδηθε απαίηεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 101.182,87. Η 
απαίηεζε αθνξά ζηελ Δηαηξεία Shell Hellas Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ, πνπ αθνχ κεηαηξάπεθε ζε ΑΔ (Shell 

AE), απνξξφθεζε ηνλ θιάδν αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ηεο Shell Hellas AE θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηνλνκάζηεθε ζε Shell & MOH Aviation Fuels AE. Η απαίηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ επνρή πνπ ε Shell 
Hellas Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ εθκεηαιιεπφηαλ πξαηήξηα θαη ζπλίζηαηαη ζε αίηεκα γηα ηελ επηζηξνθή 

εηζθνξψλ πνπ είραλ θαηαβιεζεί ζην Τακείν βελδηλνπσιψλ.  
γ) Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2012. Γηα ηελ ρξήζε 2012, φπσο 

θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε, ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 

(ΠΟΛ. 1159/2011), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δηαηξεία ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ  ην Νφκηκν 
Διεγθηή ηεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 

2012 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2012 απφ ηνλ Νφκηκν Διεγθηή ηεο, 
θαζψο θαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2010 απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, δελ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο. 

 
 

VII. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΗΛΓΛΩΛ 

Ξαπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος 

Η Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο 

επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Τν γεληθφ πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 
κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

 
Σπλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ: 

 (α) Θίνδςνορ αγοπάρ 

Πςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 
 

Η Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα.  Λφγσ απηνχ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο 
δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη απαηηήζεηο/ ππνρξεψζεηο  ζε μέλν λφκηζκα.  Η ζρεηηθή ηζνηηκία Γνιάξην ΗΠΑ/Δπξψ είλαη έλαο 
ζεκαληηθφο παξάγσλ ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο. Γελ δηελεξγνχληαη πξάμεηο πξνζηαζίαο 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 
Θίνδςνορ ηιμήρ 

 
Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ Platt’s ζε Γνιάξηα ΗΠΑ θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο  ησλ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ, ππάξρεη έθζεζε θηλδχλνπ απφ ηε ρξνληθή δηαθνξά 

αγνξάο / πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Η αγνξά ηνπ πξντφληνο είλαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελψ ε πψιεζε 
βαζίδεηαη ζε κεζνζηαζκηθέο ηηκέο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο ή πξνεγνχκελνπ κήλα. Η Δηαηξεία έρεη 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ (hedging) γηα  κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηεο κέζσ 
ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο ηηκήο αγαζψλ (commodity swaps).  Η Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. 

 (β) Ξιζηωηικόρ κίνδςνορ 

Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  Πξηλ ηελ απνδνρή ησλ 

φξσλ ζπλεξγαζίαο, ε Δηαηξεία δηελεξγεί αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε. 
Όπνπ είλαη εθηθηφ έρεη επίζεο σο πνιηηηθή ηελ ιήςε εγγπεηηθψλ ηξαπέδεο.  

Σηε ζπλέρεηα, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σε πεξίπησζε απφθιηζεο θαη κέρξη απνπιεξσκήο, ν πειάηεο 

πξνπιεξψλεη.  
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Σε ζρέζε κε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, επηζεκαίλεηαη φηη 
ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

 (γ) Θίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

Η Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε ηξηκεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηαγνξέο.  

Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.   
 

 
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο.  Τα πνζά 

πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 
 

 

Ξοζά ζε Δςπώ 31/12/2012 31/12/2011

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.660.281 10.244.194

Πύνολο 7.660.281 10.244.194  
 
 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:  
 

Ξοζά ζε Δςπώ 31/12/2012 31/12/2011

Δπξψ (EUR) 6.594.426 2.562.523

Γνιιάξηo (USD) 1.065.855 7.681.671

Πύνολο 7.660.281 10.244.194  
 

 

 
VΗΗΗ. ΞΝΗΝΡΖΡΑ - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ - ΓΗΔΗΛΖ & ΑΠΦΑΙΔΗΑ - ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 

 
Η  Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα, κε 

ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα.  

Παξάιιεια, βαζηθφ κέιεκα θαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο  απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο, κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο 

Δηαηξείαο ζε φιεο ηηο θάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηεξψληαο απζηεξά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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IX. ΒΑΠΗΘΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ 
 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 
 

 
X. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΡΑΜ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΟΩΛ 

 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 
 

i) Πςναλλαγέρ

31/12/2012 31/12/2011

Ξωλήζειρ ςπηπεζιών και αγαθών:

Πξνο θνηλνπξαμίεο 92.112 89.601

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.896.335 930.468

1.988.447 1.020.069

Αγοπέρ  ςπηπεζιών και αγαθών:

Απφ κεηξηθή 86.129 207.589

Απφ θνηλνπξαμίεο 4.044.586 4.093.917

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 113.659.979 109.043.749

117.790.694 113.345.255

Έζοδα από μεπίζμαηα:

Απφ θνηλνπξαμίεο (228.429) (220.334)  
 
Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Τα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο ζε 
ζπγγελείο εηαηξείεο, εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο 

Δηαηξείαο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ν κέηνρνο κεηνςεθίαο (Coral AE) θαη ε κεηξηθή απηήο (Μνηνξ Όηι 
ΑΔ). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 
 

APMAE: 68238/01AT/B/09/041(11)                                      

 

 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Απαιηήζειρ από ζςνδεδεμένα μέπη: 

Απφ θνηλνπξαμίεο 9.832 9.372

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.565.888 7.772.639

3.575.721 7.782.011

ποσπεώζειρ ππορ ζςνδεδεμένα μέπη: 

Πξνο κεηξηθή - 92.133

Πξνο θνηλνπξαμίεο 314.398 531.320

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.729.097 5.111.345

4.043.495 5.734.798

ii) πόλοιπα ηέλοςρ σπήζηρ πος πποέπσονηαι από πωλήζειρ-αγοπέρ 

αγαθών/ςπηπεζιών

 
 
 
 
Αμοιβέρ Γιεςθςνηικών Πηελεσών 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012, πνζφ χςνπο € 450 ρηιηάδσλ θαηαβιήζεθε σο ακνηβή κειψλ Γ.Σ. θαη 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ Δηαηξεία. Τν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2011 ήηαλ € 408 ρηιηάδεο. 
Έρνπλ θαηαβιεζεί απνδεκηψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζίαο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2012-31.12.2012, πνζνχ 12.975 επξψ.  
 

 

Πςναλλαγέρ Γιεςθςνηικών Πηελεσών 
 

Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 
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Xαιάλδξη, 7 Μαξηίνπ 2013. 
 

 

 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ  Ν ΓΔΛΗΘΝΠ 
Γ/ΛΡΖΠ 

 ΚΔΙΝΠ Γ.Π.  Ν  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ 
Γ/ΛΡΖΠ 

 Ν ΞΟΝΗΠΡ/ΛΝΠ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

         

         

         

         

ΘΝΠΚΑΓΑΘΖΠ 
ΗΩΑΛΛΖΠ  ΑΓΡ 

Λ950154 

 ΕΝΟΑΞΑΠ ΞΔΡΟΝΠ 
ΑΓΡ ΑΒ 521981 

 ΓΑΠΘΑΙΑΘΖΠ   
ΛΗΘΝΙΑΝΠ            

ΑΓΡ ΑΒ 050936 

 ΑΙΗΦΔΟΖΠ 
ΚΔΙΔΡΖΠ    ΑΓΡ  

ΑΘ503448 

 ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ   
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 

ΑΓΡ ΑΘ 087883  
ΑΟ.ΑΓ. ΝΔΔ 2396  

 

 


